
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗГОДУ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я даю згоду на обробку персональних даних моєї дитини ______________________________

________________________________________________________________________________

з метою та в обсязі,  необхідному для проведення рекламних заходів у зв’язку з участю в
заняттях,  організованих  Молодіжним  культурним  центром  у  Хелмі відповідно  до
Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про
захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільне переміщення
таких даних,  а  також скасування  Директиви 95/46 /  EC (Загальний регламент  про захист
даних), опубл. оф UE L № 119, п. 1. Ця згода є добровільною і може бути відкликана в будь-
який  час.  Відкликання  згоди  не  впливає  на  законність  обробки,  яка  була  здійснена  на
підставі згоди до її відкликання.

--------------------------------------------------
                                                                                                     ( дата, підпис)

ДОЗВОЛ НА ПОШИРЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ

У зв’язку з участю у заходах, організованих Молодіжним культурним центром у Хелмі, я 
даю згоду на поширення зображення моєї дитини
у публікаціях на:

*
☐ веб-сайт,

☐ соціальні мережі,

☐ телевізійні трансляції,

☐ радіопередачі,

☐ публікації та рекламні матеріали,

☐ газети та брошури, хроніки,

☐ вітрини та на стінних дошках
відповідно до ст. 81 акт. 1 Закону від 4 лютого 1994 р. про авторське право та права рідних 
(тобто Законодавчий журнал 2019 р., ст. 1231). Згода на розповсюдження зображення не 
обмежена в часі та території.

--------------------------------------------------
                                                                                                     ( дата, підпис)
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Відповідно до ст. 13 акту 1 і 2 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27
квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух
таких даних, а також про скасування Директиви 95/ 46 / EC (загальне положення про захист даних),
опубл. В офіційному журналі ЄС № 119, п.  1 повідомляємо, що: 
1. Адміністратором оброблених даних є Центр молодіжної культури в Хелмі (адреса: Pocztowa 41,
тел. 82 565 21 57, 22-100 Chełm)
2. Адміністратор призначив Уповноваженого із захисту даних, з яким Ви можете зв’язатися з усіма
питаннями щодо обробки персональних даних за допомогою електронної пошти:  inspektor@cbi24.pl
або письмово на адресу Адміністратора.
3.  Персональні  дані  будуть  оброблятися  з  метою  організації  просування  діяльності  MDK  та
оприлюднення зображення.
4.  Персональні  дані  будуть  оброблятися  протягом  періоду,  необхідного  для  виконання
вищезазначеної  мети,  беручи  до  уваги  терміни  зберігання,  зазначені  в  окремих  положеннях,  та
необхідність  без  невиправданої  затримки видалити дані  у  ситуації,  коли суб’єкт  даних відкликає
згоду.
 5. Правовою основою обробки даних є ст. 6 арт. 1 літ. а) вищезазначене Положення.
6. У зв'язку з організацією конкурсів або змагань у рамках конкурсу персональні дані переможців
можуть бути передані спонсорам нагород, а також оприлюднені присутнім особам. Одержувачами
даних можуть бути уповноважені особи, які діють на вимогу Адміністратора.
7. Суб'єкт даних має право:
• відкликання згоди в будь-який час, але без впливу на законність обробки, яка була здійснена на
підставі згоди до її відкликання;
•  вимагати доступ  до персональних даних та  їх  видалення,  виправлення  або обмеження  обробки
персональних даних;
• подання скарги до контролюючого органу, тобто до Президента Управління захисту персональних
даних (ul.  Stawki 2,  00-193 Варшава),  якщо він вважає,  що обробка персональних даних порушує
положення Загального положення про захист даних ( РОДО).
8.  Ваші  персональні  дані  оброблятимуться  в  автоматизований  спосіб,  але  не  підлягатимуть
автоматичному прийняттю рішень, у тому числі профілюванню.
9.  Якщо  ви  погоджуєтеся  на  поширення  вашого  зображення  шляхом  його  публікації  на  сайті
соціальної мережі Facebook, дані будуть передані за межі Європейської економічної зони до США
відповідно до ст. 49 арт. 1 літ. а РОДО, згідно з яким «У разі відсутності рішення щодо адекватності
згідно з п.3 ст.45 або відсутності відповідних гарантій, зазначених у ст.46, включаючи обов’язкові
корпоративні правила, одноразова або багаторазова передача персональних даних третій країні або
міжнародній організаціі можуть наступити  лише за умови, що суб’єкт даних, поінформований про
можливий  ризик,  який  через  відсутність  рішення  щодо  адекватності  та  відсутність  відповідних
гарантій  може  включати  запропоновану  передачу,  чітко  погодився  на  неї  "  Ми  також  хотіли  б
повідомити вам, що вищезгадана третя країна (тобто США) не забезпечує належного рівня захисту
даних.
10. Обробка персональних даних необхідна для просування діяльності MDK у Хелмі, однак суб’єкт
даних  не  зобов’язаний  надавати  їх.  Ненадання  персональних  даних  призведе  до  неможливості
опублікувати фотографії.

* будь ласка, зробіть свій вибір
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